
ACESSE: o edital descomplicado e veja tudo o que você precisa saber sobre o 

Campeonato, link:  

 

EDITAL Nº 004/2020-2021/GCE/GCE-RO 

Dispõe sobre o campeonato 

virtual de League of Legends no 

âmbito do Grande Conselho do 

Estado de Rondônia e dá outras 

providências. 

ESTHEVAN LIMA ALMEIDA e LUCCA MICHELETTI DAMBRÓS, no 

uso das atribuições que lhes são conferidas na qualidade de Mestre Conselheiro 

Estadual e Mestre Conselheiro Estadual Adjunto do Gabinete Estadual de Rondônia – 

Gestão 2020/2021, e pelo Estatuto Social e Regulamento Geral do Grande Conselho da 

Ordem DeMolay para o Estado de Rondônia, 

CONSIDERANDO a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), observada 

pelo SCDB no Ofício Circular nº 14/2019-2021. 

CONSIDERANDO que é dever do Gabinete Estadual promover projetos e estar 

em constante comunicação com os DeMolays ativos. 

CONSIDERANDO o apreço pelo jogo League of Legends pelos DeMolays do 

Estado de Rondônia, resolve publicar o seguinte EDITAL: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. O torneio acontecerá integralmente na modalidade virtual, no mês de abril 

do ano corrente. 

Art. 2º. Todas as partidas do torneio acontecerão no mapa de Summoners Rift. 



 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DOS TIMES 

Art. 3º. Cada equipe deverá ser constituída por 5 (cinco) jogadores. Devendo, da 

sua maneira, eleger um capitão. 

Parágrafo único: o mínimo de jogadores são 5 jogadores titulares,  

Art. 4º. O capitão do time é responsável pela comunicação entre o Gabinete 

Estadual e os jogadores.  

Art. 5º. Os times deverão ter como membros, exclusivamente, DeMolays. 

§ 1º É vedada a participação de qualquer pessoa que não pertença à instituição 

Ordem DeMolay. 

§ 2º É permitido a inscrição de Seniores DeMolays. 

I - Todos os times devem ser integrados por pelo menos 1 (um) DeMolay ativo. 

 

CAPÍTULO III 

DA IDENTIDADE DOS TIMES 

Art. 6º. Cada equipe deverá eleger um nome exclusivo para a mesma. 

§ 1º São vedados, sob pena de invalidação do cadastro, os nomes que, de qualquer 

maneira, ofendam qualquer pessoa ou instituição; contrariam as regras e leis do 

regulamento geral e estatuto social do Supremo Conselho DeMolay Brasil e/ou Grande 

Conselho Estadual do Estado de Rondônia. 



§ 2º São vedados os apelidos de jogador, siglas de time e clubes que, de qualquer 

maneira, ofendam qualquer pessoa ou instituição; vão contra as regras e leis do 

regulamento geral e estatuto social do Supremo Conselho DeMolay Brasil e/ou Grande 

Conselho Estadual do Estado de Rondônia. 

Art. 7º. É opcional a criação de um brasão para a equipe. 

§1º É permitido a utilização do brasão capitular como emblema de equipe. 

§2º Caso a equipe opte por utilizar o brasão capitular, o time deverá, 

obrigatoriamente, utilizar o nome de seu capítulo como nome de equipe. 

§3º São vedados os brasões que, de qualquer maneira, ofendam qualquer pessoa 

ou instituição; vão contra as regras e Leis do Regulamento Geral e Estatuto Social do 

Supremo Conselho DeMolay Brasil e/ou Grande Conselho Estadual do Estado de 

Rondônia. 

§4º Os brasões deverão ser enviados para: esthevan.li@gmail.com até a data de 

encerramento das inscrições, conforme o art. 16, §2º. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PARTIDAS 

Art. 8º. O torneio será dividido em dois dias. 

I - 18 de abril: no 1º dia acontecerão os confrontos eliminatórios, onde as equipes 

se enfrentarão em partidas melhor de um até que restem duas equipes finalistas. 

II - 25 de abril: o 2º dia será a final, onde as duas equipes se enfrentarão em uma 

melhor de três. 



Parágrafo único: a depender da quantidade de equipes inscritas, a forma do 

torneio poderá ser alterada, a critério da organização.  

I - Na consumação do disposto no parágrafo único, as equipes serão prévia e 

devidamente informadas.  

Art. 9º. O torneio seguirá o formato de chaveamento com eliminações simples em 

partidas melhor de um.  

Art. 10º. As chaves serão divulgadas, em tempo hábil, após o encerramento das 

inscrições 

Art. 11. O torneio se iniciará, em ambos os dias, às 14:00 (quatorze) horas com as 

apresentações, tendo início às 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) horas a primeira 

partida. As partidas subsequentes terão início imediatamente após o término da partida 

anterior, levando em consideração o tempo para se criar as salas e para a partida se 

iniciar para espectadores. (três minutos).  

Art. 12. A escolha dos lados será por meio de sorteio prévio com os capitães. 

 

CAPÍTULO V 

DAS REGRAS 

Art. 13. O torneio Estadual – Virtus e-sports será regido pelas regras de torneio 

oficial da Riot  Games, disponível em:        (https://s3-us-west-

2.amazonaws.com/burningman-prod/tournament- rules/pt_BR.pdf). 

Parágrafo único: Em caso de omissão, cabe à comissão organizadora sanar as 

necessidades. 
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CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

Art. 14. São classificações de penalidades: 

I - Leve: Perda de 1 a 4 banimentos na fase de escolhas. 

II - Média: Perda de todos os banimentos na fase de escolhas ou desclassificação 

da equipe. 

III - Grave: Desclassificação total da equipe. 

Art. 15. Condutas: 

I - Agir com desrespeito com um adversário, companheiro de equipe ou ainda 

com os organizadores do evento: grave. 

II - Agir contra as regras e leis do regulamento geral do Supremo Conselho 

DeMolay Brasil, do Grande Conselho Estadual e regras estabelecidas por este edital. 

III - Contestar, de qualquer maneira, o resultado de qualquer partida, ou ainda, a 

decisão da organização: média. 

IV - A comissão organizadora pode deliberar acerca de condutas antidesportivas 

durante o evento. 

V - Será, ainda, seguidas as regras presentes no documento “Regras de Torneios” 

da Riot Games. 

CAPÍTULO VII 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 16º. As inscrições acontecerão através do formulário: 

http://bit.ly/TorneiodeLoLRO 

http://bit.ly/TorneiodeLoLRO


§ 1º As inscrições estão abertas a partir da publicação deste edital. 

§ 2º As inscrições se encerram no dia 16 de abril, às 23 horas (vinte e três horas), 

horário local.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA TRANSMISSÃO 

Art. 17. A transmissão das partidas acontecerá através do canal oficial do 

Gabinete Estadual na TwitchTV. Sendo permitido que os jogadores façam transmissões 

de seu ponto de vista. 

 

CAPÍTULO IX 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 18. A equipe vencedora do torneio será premiada com 6.900 Riot Points, para 

ser dividida entre os jogadores. 

§ 1º É obrigação dos jogadores emitir um boleto no valor de R$27,40, referente o 

valor de 1.300 RP. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



Art. 19. A Secretaria Geral do Gabinete Estadual é encarregada das anotações, 

registros e publicações do presente EDITAL, que entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay de 

Rondônia, por intermédio do Gabinete Estadual, na cidade de Porto Velho, aos cinco 

dias do mês de abril de dois mil e vinte e um. 

 

 

ESTHEVAN LIMA ALMEIDA LUCCA MICHELETTI DAMBRÓS 

Mestre Conselheiro Estadual Mestre Conselheiro Estadual Adjunto 

 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE VIEIRA IAN PULLIG 

Secretário Geral Secretário Geral 

 

 

 

 

NELSON TREMÉA NETO PEDRO HENRIQUE FRAZÃO BRITO 

Coordenador Geral de Projetos Secretário de Marketing 

 


